Aanleverspecificaties
Digitaal drukwerk

Wij verzoeken u altijd een print mee te sturen.
Aan de hand van deze print controleren wij het
document. Indien wij geen print hebben ter
controle, ligt het risico bij de klant.
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Om drukwerk goed te kunnen snijden is er 3
mm afloop nodig aan alle zijden. Deze 3 mm
moet worden toegevoegd aan het uiteindelijke
formaat. Bij A4 (210 x 297 mm) betekent dit dat
het aangeleverde formaat 216 x 303 mm moet
zijn. Wij adviseren om tekst en tekstkaders 4 à 5
mm van de snijrand te plaatsen.
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Het formaat + 3 mm rondom

Levert u geïmporteerde afbeeldingen aan
op 100% en 200 DPI (indien van toepassing).
Onnodig grote bestanden of overbodige
bestanden / mappen kunnen fouten
veroorzaken.
Indien bestanden niet drukklaar worden
aangeleverd, zullen wij in overleg met u naar
een oplossing zoeken. Indien wij correcties of
aanpassingen moeten uitvoeren, worden hier
kosten voor in rekening gebracht. Comprimeert
u Mac-bestanden als *.hqx, *.sit of *.zip.
Gelieve uw bestanden aanleveren in de volgende
formaten:
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PDF
- Certified
- CMYK
- incl. snijtekens en afloop
- a lle fonts invoegen- bij boekwerken:
binnenwerk als losse pagina’s,
omslag als spread
- Formaat: drukformaat + afloop

Wij adviseren u om de tekst
4 à 5 mm van de snijrand te
plaatsen.

Adobe Indesign
- documenten exporteren naar pakket
- pakket map opsturen incl. illustraties, fonts en
kleurprofielen
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